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Dobre otwarcie na świat

Drzwi stalowe wyróżniają się lekkością i cichą pracą, a przy tym
są wytrzymałe. Nasza oferta w ich zakresie jest tak różnorodna,
że zarówno tradycjonaliści, jak i wielbiciele nowoczesności
znajdą model dla siebie. Produkując drzwi stalowe robimy
wszystko, aby ich wybór przekładał się na satysfakcję przez
lata: komfortowe użytkowanie i niższe rachunki za ogrzewanie.

Imponująca oferta,
wiele możliwości

Konstrukcja
na lata pracy

Drzwi wejściowe są jednym z elementów, które tworzą

Zadbaliśmy, aby drzwi okazały się inwestycją najlepszą

niepowtarzalny charakter domu. Właśnie dlatego oferta

z możliwych. Za trwałość tych modeli odpowiada blacha

drzwi stalowych KR CENTER jest tak rozbudowana. Znaj-

ocynkowana ogniowo, za skuteczną izolację termiczną – spe-

dą tu Państwo jedno- i dwuskrzydłowe modele, mnogość

cjalne wypełnienie skryte w ich wnętrzu. Sprawdzona w wie-

wzorów, ozdoby w postaci tłoczeń, prostych i fantazyjnych

loletniej pracy drewnopodobna okleina PCV gwarantuje,

szyb, a także listewek ze stali nierdzewnej. Zadbaliśmy także

że wygląd drzwi będzie niezmiennie dobry przez długi czas.

o szeroki wybór oklein: od jasnych po najciemniejsze, a tak-

Nie zapomnieliśmy także o zapewnieniu odpowiedniego po-

że wiele sprawdzonych dodatków i akcesoriów. Wszystko to

ziomu bezpieczeństwa – dbają o nie m.in. drewniane klocki

sprawia, że otrzymują Państwo duże możliwości w zakresie

wzmacniające umieszczone w miejscu zamków i klamki.

konfigurowania drzwi zgodnych z Państwa potrzebami.

Nasze drzwi stalowe zostały gruntownie przetestowane.

Usługi za dopłatą

Dostępne okleiny

Usługa

Cena netto

Skrzydło o szerokości „100” (płaskie – bez przetłoczeń,
w kolorze orzech lub złoty dąb) – dopłata do każdego modelu

Cena brutto

280,00 zł

344,40 zł

45,00 zł

55,35 zł

150,00 zł

184,50 zł

Skrócenie skrzydła ST 55 (od 3 do 10 cm, bez ościeżnicy)

70,00 zł

86,10 zł

Wizjer szerokokątny

30,00 zł

36,90 zł

Polecany zestaw okuć: klamka i rozeta Haga, wkładki w systemie jednego klucza

230,00 zł

282,90 zł

Wkładka WILKA w sys. jedn. klucza – ST 55, rozm. 30/50 / kolor: nikiel

170,00 zł

209,10 zł

Wkładka w sys. jedn. klucza – ST 55, rozm. 30/50 / kolory: nikiel, mosiądz

100,00 zł

123,00 zł

Wkładka WILKA w sys. jedn. klucza – ST 68, rozm. 40/50 / kolor: nikiel

170,00 zł

209,10 zł

Wkładka w sys. jedn. klucza – ST 68, rozm. 40/50 / kolor: nikiel

100,00 zł

123,00 zł

Elektrozaczep dla drzwi ST 55/68 jednoskrzydłowych

130,00 zł

159,90 zł

90,00 zł

110,70 zł

Próg 55 aluminiowy o szerokości „80”, „90” lub „100”
Próg 55 aluminiowy o szerokości „120” lub „140”

Zasilacz 12 V

orzech

dąb złoty

mahoń

wenge

biały

antracyt

Dostępność oklein zależy od szerokości
i grubości skrzydła i została określona
w tabelach na kolejnych stronach.
W ofercie posiadamy także inne elementy
wyposażenia dodatkowego: klamki,
pochwyty i akcesoria.

Rodzaje
szyb
Dostępność zależy
od wybranego
modelu.

lustro

satyna

satyna paski

satyna z bewelem

witraż (łezki)

Przekrój drzwi jednoskrzydłowych ST 55 o grub. skrzydła 55 mm

Obraliśmy jasny cel – zapewnić
dobrą jakość przy atrakcyjnej cenie
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Dostępne okleiny
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W wariancie standardowym (jeśli nie
wskażą Państwo inaczej) drzwi stalowe
wyposażone będą w szybę lustro. Zapewnia
ona bardzo dużą refleksyjność otoczenia
i utrudnia zobaczenie wnętrza domu.

Elementy konstrukcji

antracyt

7

biały

Wyposażenie

A wypełnienie termoizolacyjne

1 zamek górny (trójbolcowy)

B blacha ocynkowana ogniowo

2 zamek dolny (trójbolcowy)

C okleina PCV

3 rozeta Haga*

D drewniane klocki wzmacniające

4 klamka Haga*
5 uszczelka (w ościeżnicy i skrzydle)
6 zawiasy z bolcami antywyważeniowymi

* Klamka i rozeta Haga dostępne są w polecanym komplecie okuć
za dopłatą. Zestaw ten zawiera także komplet wkładek pracujących
w systemie jednego klucza. Polecamy!

7 próg 55 aluminiowy
8 ościeżnica stalowa w kolorze drzwi

5

W wariancie standardowym

5

drzwi otwierane są na zewnątrz
i wyposażone są w szybę lustro.
W drzwiach może zostać zainsta-

Uszczelka zainstalowana
w ościeżnicy skutecznie chroni
przed przedostawaniem chłodu
oraz kurzu.

lowana inna szyba – rodzaje szyb
określone są przy poszczególnych

8

A

modelach. Zapraszamy do wyboru koloru z dostępnej palety.

B

C
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Elementy zestawu

Komplet okuć (ZA DOPŁATĄ)

skrzydło

klamka Haga

ościeżnica stalowa

rozeta Haga

próg 55 aluminiowy

komplet wkładek w sys. jedn. klucza

Wariant standardowy

Przy zakupie wraz z drzwiami stalowy-

Jeśli w zamówieniu nie zostanie wska-

mi o grubości 55 lub 68 mm:

zane inaczej, drzwi otwierane będą

netto: 230,- zł / brutto: 282,90 zł

na zewnątrz. Zainstalowana zostanie
w nich szyba lustro.

zaoszczędzisz 40 zł netto

Przekrój drzwi jednoskrzydłowych ST 68 o grub. skrzydła 68 mm

Postawiliśmy na wysoką termoizolacyjność
oraz wzmocnioną konstrukcję
A
Skrzydeł o grubości 68 mm
z uwagi na okalający je
ramiak A nie skracamy
– stabilizuje on skrzydło.
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Skrzydła o grubości 68 mm

W wariancie standardo-

dzięki grubszej warstwie

wym drzwi otwierane są

materiału termoizolacyj-

na zewnątrz i wyposażone
są w szybę lustro.

C
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nego są bardziej przyjazne
dla ciepła w Twoim domu!

4

Na Państwa życzenie
kierunek otwierania może

Dostępne okleiny

zostać jednak zmieniony.
Podobnie w drzwiach

8

może zostać zainstalowana
inna szyba – rodzaje szyb

orzech

D

określone są przy poszczedąb złoty

gólnych modelach.
6

7

Elementy konstrukcji

antracyt

biały

Wyposażenie

A ramiak z drewna klejonego warstwowo na całym obwodzie

1 zamek górny (trójbolcowy)

B wypełnienie termoizolacyjne

2 zamek dolny (trójbolcowy)

C blacha ocynkowana ogniowo

3 rozeta Haga*

D okleina PCV

4 klamka Haga*

E otwory na bolce antywyważeniowe

5 uszczelka w skrzydle i w ościeżnicy
6 zawiasy trójczęściowe oraz bolce antywyważeniowe

* Klamka i rozeta Haga dostępne są w polecanym komplecie okuć
za dopłatą. Zestaw ten zawiera także komplet wkładek pracujących
w systemie jednego klucza.

7 próg ze stali nierdzewnej
8 ościeżnica stalowa pokryta okleiną w kolorze drzwi

5
5
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Uszczelka zainstalowana jest zarówno
w skrzydle, jak i w ościeżnicy.

Drzwi dostępne są w szerokości „80”
oraz „90”. Otwór montażowy powinien
mieć wymiary odpowiednio 90x207 cm
oraz 100x207 cm, a drzwi należy osadzać na gotowej posadzce.

E

Wnętrze drzwi wypełnione zostało materiałem termoizolacyjnym.

B
C

Rozstaw zamka wynosi 72 mm.

8

Dzięki niemu drzwi
chronią ciepło, a przy

D

tym tłumią hałas dobiegający z zewnątrz.

Drzwi stalowych o grubości 68 mm
nie skracamy ze względu na drewnianą
ramę oraz przylgę z uszczelką na dolnej
krawędzi.

7
A

Elementy zestawu

Komplet okuć (ZA DOPŁATĄ)

skrzydło

klamka Haga

ościeżnica stalowa

rozeta Haga

próg ze stali nierdzewnej

komplet wkładek w sys. jedn. klucza

Wariant standardowy

Przy zakupie wraz z drzwiami stalowy-

Jeśli w zamówieniu nie zostanie wska-

mi o grubości 55 lub 68 mm:

zane inaczej, drzwi otwierane będą

netto: 230,- zł / brutto: 282,90 zł

na zewnątrz. Zainstalowana zostanie
w nich szyba lustro.

zaoszczędzisz 40 zł netto

